
Інвестпривабливість ринку енергоефективності та відновлюваних 

джерел енергії проаналізують міжнародні експерти у співпраці з 

Держенергоефективності 

6 листопада голова Держенергоефективності С. Савчук провів зустріч із 

представниками проекту INOGATE, з якими обговорив фінансові потреби та 

інвестиційні можливості у сфері енергоефективності та відновлюваної 

енергетики в Україні. 

С. Савчук поінформував представників проекту, що Україні вкрай 

необхідні іноземні інвестиції та новітні технології для розвитку ринку 

енергоефективності. «За нашими оцінками, для проведення термомодернізації 

житлового фонду потрібно 35 млрд євро інвестицій, а для утеплення будівель 

бюджетної сфери – 4,4 млрд євро. Що стосується відновлюваної енергетики, то 

для реалізації прийнятого Урядом у жовтні минулого року Національного 

плану дій з відновлюваної енергетики до 2020 р. необхідно близько 16 млрд 

євро», – підкреслив він. 

«Інвестиційно-привабливими напрямками є будівництво заводів з 

виробництва біоетанолу другого покоління, пелет, котлів, що працюють на 

біопаливі. Крім цього, вирощування енергетичних культур, спорудження 

когенераційних установок, сміттєпереробних заводів», – наголосив С. Савчук. 

Він зазначив, що для зацікавлення іноземних інвесторів та розвитку 

українського ринку енергоефективності, агентство разом з народними 

депутатами, представниками бізнесу, профільних асоціацій, експертами та 

громадськості працює над створенням сприятливого законодавчого поля. 

Зокрема, С. Савчук нагадав про прийняті Закони України, які 

стимулюватимуть: 

– розвиток конкурентоспроможного виробництва електроенергії з 

відновлюваних джерел; 

– ринок енергосервісу в бюджетній сфері. 

У свою чергу представник проекту INOGATE Х. Норо повідомив, що 

INOGATE проводитиме дослідження потреби України у фінансовій допомозі 

від міжнародних інститутів у сфері енергоефективності та відновлюваної 

енергетики. За його словами, одне з завдань цього дослідження полягає в оцінці 

того, наскільки Україна потребує подальшого або альтернативного 

фінансування від міжнародних фінансових інститутів. Він також відзначив 

важливість співпраці з Держенергоефективності для того, щоб отримати 

максимум інформації та зробити загальний огляд сфер енергоефективності та 

відновлюваної енергетики. Х. Норо зауважив, що перш за все цілі, які ставить 

перед собою країна, мають бути вимірювані та результативні. Це те, що 

цікавить міжнародних донорів. 

За результатами зустрічі сторони домовилися про співпрацю та обмін 

необхідною для проведення згаданого дослідження інформацією. 



Довідково. Держенергоефективності співпрацює з проектом INOGATE 

відповідно до Протоколу про наміри між Проектом технічної допомоги в 

рамках програми INOGATE «Технічний секретаріат INOGATE та Комплексна 

програма на підтримку енергетичних цілей Бакинської ініціативи та Східного 

партнерства». Проект INOGATE проводитиме дане дослідження під егідою 

Європейської комісії (Інвестпривабливість ринку енергоефективності та 

відновлюваних джерел енергії проаналізують міжнародні експерти у 

співпраці з Держенергоефективності // Урядовий портал (http://g.ua/DUzs). 

– 2015. – 6.11). 
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